
Noticias    

Diário de Noticias 

- CRITÉRIOS DE DESPEDIMENTO : AR discute alterações aos critérios de despedimento 

- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA : Proposta do PS votada hoje, aprovação não está garantida 

- GOVERNO : Diploma sobre ADSE enviado para a AR "nos mesmos termos" 

- Viriato Soromenho Marques - O rapto da Europa 

- José Manuel Pureza – 2035 

 

Jornal de Noticias 

- Ninguém assume prescrição no caso BCP 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O "espectro" da reestruturação da dívida 

 

Publico 

- Corte nas pensões acima de 1000 euros aplicado já em Abril 

- Municípios apostam em múltiplas providências cautelares para travar privatização da  

Valorsul 

- Uma justiça para os ricos, para os pobres e para os banqueiros 

- Governo desafia Cavaco e pede ao Parlamento que confirme aumento dos descontos para  

a ADSE 

- Fecho dos Estaleiros de Viana custa entre 250 e 300 milhões de euros 

- "É exactamente nesta altura" que se tem de discutir a reestruturação da dívida 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3747296&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3747284&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3747268&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3746906&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3746806&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3747026&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3746836&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/economia/noticia/corte-nas-pensoes-acima-de-1000-aplicado-ja-em-abril-1628281
http://www.publico.pt/local/noticia/municipios-apostam-em-multiplas-providencias-cautelares-para-travar-privatizacao-da-valorsul-1628237
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/uma-justica-para-os-ricos-para-os-pobres-e-para-os-banqueiros-1628229
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-desafia-cavaco-e-pede-ao-parlamento-que-confirme-aumento-dos-descontos-para-a-adse-1628239
http://www.publico.pt/politica/noticia/fecho-dos-estaleiros-de-viana-custa-entre-250-e-300-milhoes-de-euros-1628235
http://www.publico.pt/multimedia/video/e-exatamente-nesta-altura-que-se-tem-de-discutir-a-reestruturacao-da-divida-201431400200
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PS quer “esclarecer até à exaustão” privatização da ANA e novo aeroporto 

- Pacheco Pereira diz não ter assinado manifesto por incúria 

- ADSE. Governo afronta Cavaco e mantém corte de 3,5% 

- Ministro Aguiar-Branco sublinha "normalidade" da decisão do Governo de manter  

aumentos dos descontos para a Saúde 

- ADSE. Aumento das contribuições vale 20% das receitas alternativas 

- Ana Sá Lopes - Ou tás quietinho ou levas no focinho 

- Maria Helena Magalhães - O manifesto, o consenso e a falta de senso 

 

Expresso 

- Oposição acusa Governo de fazer "propaganda" sobre desemprego 

- Banco de Portugal contraria juízes no caso BCP 

- Nicolau Santos - E se substituíssemos Passos Coelho por Subir All? 

- Partidos da maioria recuperam 

 

Diario Económico 

- O que muda nas pensões 

- Orçamento arrisca novo buraco de 448 milhões 

- BCE : Draghi preocupado com a força do euro 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - IH PUBLICA A PRIMEIRA CARTA NÁUTICA COM CÓDIGO DE RESPOSTA RÁPIDA 

Força Aérea - SEADN visita Academia da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CIDADÃOS HOMENAGEADOS PUBLICAMENTE  

POR PRATICAREM ATOS NOBRES  

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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